
Jaargang 1, nummer 4 

E1 komt op gang 

24 september  

CJVV Voetbalkrant 

In deze editie: 

 De gele leeuw:  

William Tucker  

 De glazen bal van: C3 

 Wedstrijdverslagen 

van: 

D2, E1, E6, E2, D1, 

F2, D4, C1 

 En verder de quiz, 

waar is de bal? en 

foto’s! 

Helaas geen reacties 

gehad van andere 

teams voor het team 

van de week en de 

glazen bal. 

 

Heb je ook wat leuks of 

spannends te melden, 

stuur het naar: 

cjvvkrant@outlook.com 
Vandaag was het een goede 

wedstrijd. We ontvingen we 

de E2 van SO Soest thuis bij 

CJVV.  

 In het begin van de wed-

strijd kregen we jammer 

genoeg kregen snel de eer-

ste goal ongelukkig tegen. 

Maar daarna ging het snel 

beter.  

Het samenspel ging al snel 

zoals we dat op de trainin-

gen oefenen. Iedereen liep 

goed vrij en Soest kwam 

maar moeilijk aan de bal. 

We waren steeds in de aan-

val en de 1-1 kwam 

snel door een goal 

van Mo.  

In de eerste helft 

liepen we uit naar 3-

2 met een hele mooi 

goal van Rutger. De 

tweede helft was 

helemaal voor CJVV. 

Hoewel Soest nog 

wel aanviel scoorden ze 

nog maar eentje.  

Het veld werd door ons 

goed breed gemaakt 

wanneer dat moest, en 

ook de pas-

sings kwamen goed 

aan. CJVV liep snel uit 

naar uiteindelijk 7 - 3. Een 

verdiende overwinning. 

  

Carsten Bus 

Afgelopen zaterdag speel-

den we om kwart over 12 

thuis tegen Ijsselmeervogels 

D2. Ijsselmeervogels had 

net als CJVV D2 hun eerste 

competitie wedstrijd gewon-

nen. Daardoor werd er meer 

tegenstand verwacht dan 

vorige week in de uitwed-

strijd tegen Eemnes D1. 

Maar we begonnen zeer 

sterk en wonnen veel duels. 

Dit zorgden voor twee snelle 

goals van Bodhi en Franslin. 

Bij vlagen werd er ook goed 

gecombineerd en er werd 

altijd veel strijd geleverd. De 

3-0 kwam op naam van Bas 

die het van een onmogelijke 

positie maar is probeerde en 

de bal over de keeper heen 

schoot. De ruststand was 4-0, 

na een goeie corner van Bod-

hi kon wahail hem simpel 

binnen schieten. 

De tweede helft was iets min-

der qua spel. Misschien was 

1 van de oorzaken wel het 

uitvallen van Job die veel last 

had van zijn knie; waarschijn-

lijk moet Job de komende tijd 

even rust nemen. Toch wer-

den er in de tweede helft nog 

twee goals gescoord door 

Bodhi, met als hoogtepunt de 

laatste goal van Bodhi die de 

bal prachtig over de keeper 

wist te stiften. Uiteindelijk 

kreeg CJVV D2 nog wel een 

tegengoal door een onterecht 

gegeven strafschop.  

Ondanks de tegengoal heb-

ben Leon, Rahal, Wahail en 

Arsen vandaag weer bewe-

zen goed samen te werken. 

Na twee wedstrijden staan 

we op 6 punten en kunnen 

we volgende week tegen VVZ 

’49 D1 gaan proberen weer 

3 punten te halen. Dit zal 

heel moeilijk worden omdat 

VVZ ‘ 49 D1 ook de eerste 

twee competitie wedstrijden 

heeft gewonnen. 

 

Bas Heuvelink 

Opnieuw mooie overwinning D2 
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Vorige week hebben we overtuigend 

van de nummer 2 gewonnen met 1-

0. Dat gaf ons het gevoel niet meer 

te kunnen verliezen. Dus laat Nieuw-

land E7 maar komen dachten de 

kerels van onze E6.  

Vanwege een blessure bij de trainer 

hadden ze van de vader van Daan 

(André) training gekregen. Dus met 

slimme nieuwe trucs en aanwijzingen 

gingen zeven jongens met bravoure 

het veld in. Het was even wennen op 

het natte gras, maar al gauw was er 

een speloverwicht en lag door toe-

doen van Koen de bal pardoes in het 

doel van de tegenstander. Een moe-

der scandeerde: tien, tien!  

Op het moment dat een eerste doel-

punt er inzit, sluipt de overmoed 

soms in het team. Weer moest de 

verdediging het doelgebied soms 

verdedigen tegen een overtal aan 

tegenspelers. En wanneer je met z'n 

drieën naar de bal gaat, staan er 

ineens verdacht veel tegenspelers 

vrij. Daan, Ruben, Philip en Aissam, 

jullie hebben weer keihard gewerkt. 

Jullie hebben ontzettend goed werk 

verzet. Klasse!  

En, het moge gezegd worden, met goed 

veldspel en gretigheid rolden er zo-

maar drie ballen bij ons in het net. De 

eerste was een gelukkie, maar daarna 

waren het twee verdiende doelpunten. 

Dat was zelfs voor de geweldige kee-

pende Wouter niet tegen te houden. 

Om dan het roer weer recht te houden, 

is best wel lastig. Abdusammed kwam 

er achter dat je niet zomaar door een 

speler heen kunt. Hoewel hij een ver-

woestend hard afstandschot heeft, 

werd dat vaak geblokt.  

Maar toch, zevenmaal is scheepsrecht 

en een mooie knal deed het net huive-

ren. Daarvoor had hij Koen prachtig in 

stelling gebracht van achteren uit en 

met een fraaie beweging werkte Koen 

de bal in het doel. Ook Mohammed 

wist het doel weer te vinden. Zo ston-

den we ineens weer met 4-3 voor!  

Met nog een paar minuutjes te spelen 

en onder luide aanmoedigingen wilde 

de E6 nog wel, maar Nieuwland wilde 

helemaal niet verliezen en zette nog 

met de laatste kracht aan.  

Met Caner als degelijke keep in de 

tweede helft, wilde de bal er gelukkig 

niet in. Of het moest die bal zijn, die 

hem net door de benen glipte. Ach, een 

gelijkspel is ook mooi.  

Maar daar wilde Nieuwland niets van 

weten en in de laatste seconden wisten 

zij nog een doelpunt te maken en ston-

den wij na het fluitsignaal met lege 

handen.  

 

4-6 jongens, voor jullie misschien een 

kater maar voor het publiek was het 

een spannende wedstrijd met alles er 

op en er aan wat een boeiende wed-

strijd nodig heeft. Daar komen wij allen 

voor. Nog wat meer leren spelen als 

een team en dan zetten we alle tegen-

standers opzij. Let maar eens op! 

  

Maarten, trainer E6 

 CJVV E6 - Nieuwland E7 

  De gele leeuw: William Tucker (D1)  
Naam: William 

Broers/zussen: Ruben (A1),Mathilde (MB1) & 

Susanna (haat voetbal) 

School/groep: Johan van Oldenbarnevelt, 1e 

klas 

Team: D1 

Ik voetbal sinds: 2008 

Positie: laatste man 

Trainer: Maarten Storm 

Sterke punten:  Inzicht 

Beste voetballer: Alexander Buttner 

Hobby naast voetbal: Tennis 

Muziek: Drum 

Leukste voetbal moment: 4x winst op rij 

cjvvkrant@outlook.com 

Utrecht - Ajax! 

Dit vind ik leuk aan CJVV: Het is ge-

zellig  

Film: Home Alone 

Boek: De Hongerspelen 

Club binnenland: FC Utrecht 

Club buitenland: FC Utrecht 

Game: Fifia 

Internetsite: twitter 

Eten: Pizza 

Drinken: Coca Cola 

Tv serie: Wie is de mol? 

Huisdier: 2 honden 

Dit wil ik later worden: Profvoetballer 

 

Uitspraak 

 
“Het gelijkspel is voor 

iedereen die niet tegen 

zijn verlies kan” 

Vandaag gestart met Joyce als 

midachter. De eerste minuten was 

het voor iedereen weer even wennen 

aan elkaar en de tegenstander.  

Een tegendoelpunt was de juiste 

prikkel om samen fel en aanvallend 

te gaan voetballen. Door goed door-

zetten en daarna rustig de juiste 

hoek uit te kiezen zorgde Ilias voor 

de verdiende 1-1.  

Via Wesley en Tijl werden veel mooie 

aanvallen opgezet. Dankzij nette 

doelpunten van Serhat en Imad was 

het na 1 helft 3-1. Dat voelde wel 

heel comfortabel en dus was  

in de 2e helft de felheid en het samen-

spel volgens sommigen niet meer  

nodig.  

Hooglanderveen rook bloed en zette 

ons stevig onder druk. Onze  

voorsprong smolt zo snel als noord-

poolijs weg; een 3-4 achterstand was  

het gevolg.  

Gelukkig kregen onze jongens weer vat 

op het spel. De verdediging hield weer  

stand en Tijl maakte de 4-4. Na ver-

schillende kansen voor beide goals wist 

Hooglanderveen ten slotte de vervelen-

de 4-5 te maken.  

Teleurgesteld kijken we vol verwachting 

uit naar komende  

zaterdag. 

  

Groeten Hein 

CJVV E2 - Hooglanderveen E4: enerverende pot 



 CJVV D1 - DOSC D1 
We hielden 

het een 

tijdje goed 

vol, maar 

toen scoor-

den de te-

genpartij en 

stond het 1-

1. Toen 

weer een 

paar minuten later werd het zelfs 2-1. 

En nog een paar minuten voor rust 

werd het zelfs 3-1.  

 

Daar stonden we dan mooi achter.  

Na de rust waren we goed bezig aan 

de 2de helft. Het werd later nog 3-2, 

Vandaag speelde de D1 tegen DOSC 

D1, thuis op het hoofdveld.  

 

We hadden ons voor genomen om 

de aftrap een keer naar voren te 

passen, zodat iemand ‘m daar af 

kon maken. Dat lukte. Binnen 10 

seconden stonden we met 1-0 voor 

door een mooie actie van Tayren!  
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De truc van: de meiden van de E7 
De truc van deze week is uitgevoerd door 3 dames 

uit de E7: Mera, Eva & Marit. 

Ze deden samen de truc: de driehoek. Klik op film-

pje om de uitvoering te zien! 

En hierbij ook wat meer informatie over deze 3 top-

pers: 

 

Ik ben Mera, ik ben 10 jaar. ik zit op de bolster. 

mijn hobby is : natuurlijk voetbal. 

Ik doe ook nog tennis, musicalschool en dwarsfluit. 

ik ben op CJVV gegaan omdat: Het is een gezellige 

club, je voelt je er thuis en je wordt goed getraind. 

ik zit in de E7 dat vind ik een heel gezellig team. 

ik zit wel in een gemengd team maar dat vind ik niet 

erg, juist wel gezellig. 

ik ben voor Ajax want dat is een leuke stad en leuke 

naam en een goeie en leuke club. 

ik kan helemaal niet zo goed voetballen maar ik vind 

het gewoon leuk. Op CJVV is dat niet erg want daar 

mag iedereen op z'n eigen niveau voetballen, en je 

wordt door de trainingen beter gemaakt. 

Daarom als je op voetbal gaat ga op CJVV!!!!!! 

Groetjes  Mera. 

 

Eva zit op basisschool De 

Bolster in groep 7. Ze is een 

stoer meisje met 2 voetbal-

lende broers en kwam daar-

om al vaak bij cjvv. Ze vindt 

voetballen super cool en ook 

op school voetbalt ze elke 

pauze op het plein. Mera en 

Marit zitten bij haar in de 

klas en de drie meiden dol-

len alle jongens. Haar ande-

re grote hobby is Bob, haar 

konijn. Het liefste konijn van 

de hele wereld. Daar zorgt 

ze echt super goed voor! 

 

Ik ben Marit, mijn hobby's 

zijn voetbal en tennis. de naam van mijn school is de bolster. Mijn 

broers zitten ook op voetbal jurjen in de c2 en steffen in de d2. Ik ben 

voor ajax , mijn favoriete spelers huntelaar en maarten stekelenburg. 

Groetjes Marit 

 

FILMPJE!! 

door een mooie loopactie van Nassim. 

Dus we konden nog winnen… Maar 

nee, we hebben de 2de helft erg goed 

gespeeld maar toch verloren. De eind-

stand was 2 tegen 3.  

 

Geschreven door Justus Berings 

(linksback).  

 

De f 2 speelt uit in tegen soest so. We moes-

ten erg vroeg op. 0m 7.30 aanwezig en om 

8.30 spelen.  We gingen met goede moed er 

naar toe met de overwinning van vorige 

week, dus we gingen er voor. maar helaas 

bleek de tegen partij stuk sterker dan ons .we 

hebben verloren met 6-0 

jammer jongens volgende keer beter maar 

een klein troost  

ik heb begrepen dat de tegen partij 2 jaar 

ervaring   heeft en wij zijn net nog begonnen.  

goed gespeeld jongens 

  

adam en zijn moeder 

Soest F2 - CJVV F2 
 

Over een paar weken is het zover: de voetbalplaatjes liggen dan in 

de winkel van de Plus! Het was een enorme klus, maar vrijwel alle 

teams en ook vrijwilligers zijn inmiddels op de foto gezet en vanaf 

half oktober ontvang je bij elke €10,- een pakje met voetbal-

plaatjes. 

Nog even wachten dus met grote boodschappen, want er zijn meer 

dan 700 plaatjes om te sparen voor het album. Gelukkig zijn we 

met veel CJVV-ers, dus kan je ook ruilen om zo alle plaatjes te spa-

ren. 

http://youtu.be/kE9hbXYkFoY


 Er dit weekend 115 doelpunten 

door de jeugdelftallen gescoord 

zijn? 

 En ze 184 goals tegen kregen...? 

 De C1 deze week zowel voor de 

beker als de competitie speelden? 

 Ze beiden wedstrijden winnend 

afsloten? 

 Oud CJVV-pupil Olivier Pilon trainer 

Arjan Delhaas bij de C1 gaat assis-

teren? 

 Trainer Jelmer zeer tevreden was 

over het spel van de E1? 

 De B3 een ruime overwinning boek-

te en 10 x scoorde? 
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SV Spakenburg C2 - CJVV C1 

Het was mooi om te zien hoe Zakaria 

zijn verdediging bij balbezit naar voren 

dirigeerde. Dat leidde enkele malen 

tot een geslaagde buitenspelval.  

 

Na de rust kwamen we eigenlijk niet in 

de problemen. Jeremy, Ilias en Luuk 

heersten op het middenveld  en het 

wachten was op de 0-3. Halverwege 

de 2e helft was het zover toen uitblin-

ker Abdessamad na een prachtige 

passeerbeweging Yassin op maat be-

diende.  

Die bedacht zich geen moment en 

kegelde de 0-3 binnen. Een zaalvoet-

baldoelpunt! De trainingen van Anne 

betalen zich terug op het veld, dat is 

wel duidelijk. Met zo’n voorsprong zou 

je denken: in de pocket. Maar de wed-

strijd kantelde toch nog. Hooglander-

veen mocht op randje buitenspel door 

en kon 1-3 aantekenen.  

De hoop was terug en de tegenstan-

der geloofde er weer vol in, al hele-

maal toen het even later 2-3 werd. 

Even was de organisatie zoek bij de 

verder ijzersterk spelende verdediging.  

 

Met name Abdulsamed, Azmi en Maarten 

waren bijna onpasseerbaar.  

Het was nu pompen of verzuipen. De 

sfeer werd iets grimmiger en bij Hooglan-

derveen kon een middenvelder dan ook 

inrukken nadat hij maar bleef mekkeren 

tegen de scheidsrechter.  

Gelukkig hielden de CJVV-ers het hoofd 

koel en kwamen nog bijna op 2-4, nadat 

Liam zijn trucendoos opengooide. Het 

publiek kwam ogen te kort na zijn dubbe-

le schaar, hakje achter standbeen en een 

flikflak.  

Hooglanderveen tolde even, maar kwam 

met de schrik vrij.  

Puur op wilskracht behaalden we uitein-

delijk de felbevochten winst en gaan we 

als (mede-)koploper volgende week IJs-

selmeervogels proberen te verslaan, dan 

weer met rechtsbuiten Ciske er bij. 

Man of the match: Abdessamad 

 

Hans Latour 

Was de D4 vorige week de 1e helft nog 

niet wakker, vandaag stonden de jon-

gens er vanaf het begin wél.  

Geconcentreerd begon CJVV de wed-

strijd tegen Hooglanderveen D5 en al 

gauw was duidelijk dat we hier niet 

waren gekomen voor een gelijkspelle-

tje. De ene kans volgde de andere op 

en de 0-1 voorsprong na een tikkie-

takkie aanval via Achmed en Musab en 

uiteindelijke doelpuntenmaker Abdes-

samad was dan ook dik verdiend. 

 

Na deze goal zette CJVV goed druk en 

na een goede loopactie van Musab was 

het bijna 0-2 door een lobje van Abdes-

samad. Aan de andere kant was het 

Carlos die CJVV op de been hield. In 

een 1-tegen-1 situatie met de Hooglan-

derveenspits was hij de baas met een 

prachtige redding. 

 

CJVV was niet aangeslagen, want al 

gauw werd een prachtige aanval van de 

gouden neefjes Yassin en Abdessamad 

door de laatste doeltreffend afgerond: 

0-2!  

 Weer volle winst voor strijdlustige D4 

Op de dag van de derby tussen de 

‘rooie’ en de ‘blauwe’ werd er een aan-

tal uren eerder al gestreden om de 2e 

competitiewedstrijd.  

Terwijl de voorbereidingen voor de gro-

te wedstrijd aan de gang waren trapte 

CJVV af in haar 2e competitiewedstrijd. 

Nog steeds zonder de geblesseerde 

Mohammed begonnen de gele leeuwen 

met 13 man aan de wedstrijd. 

 

Spakenburg begon vol goede moed en 

liet duidelijk zien er zin in te hebben. 

Helaas voor hun werd er achterin ge-

klungeld met een foute inspeelpass en 

Jop kon daar gebruik van maken.  

Hij strafte het foutje direct af met een 

streep in de bovenhoek. De 0-1 stond 

al snel op het scorebord. SVS leerde 

hier niet van want enkele minuten later 

kon Kaan de bal zo overnemen van de 

verdediger van SVS en de 0-2 was een 

feit.  

Bij SVS waren er (nu al) een paar die 

het leken op te geven. CJVV bleef in 

balbezit echter wat slordig en het tem-

po lag te laag. Toch bleven de kansen 

komen.  

Na een fraaie combinatie werd Kaan 

in stelling gebracht en hij haalde tref-

zeker uit. 0-3. Wedstrijd gespeeld! 

Zeker toen na een corner Iza voor de 

0-4 tekende. 

 

Na rust bleef CJVV zoeken naar de 

kansen. Uiteindelijk schoot Iza fantas-

tisch raak vanaf 18 meter! De 0-5 was 

er eentje om in te lijsten. De 0-6 

kwam op naam van Sabri. 

 

Verdiende overwinning. Rustig geble-

ven en blijven zoeken naar nieuwe 

kansen! 0-6. 

 

Volgende week:  

10:15 CJVV C1-DOSC C2 

 

Arjan Delhaas 

Wist je dat? 
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Foto’s... 

A 

  

B 

C 

WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

Antwoord vorige week:  B 

Jurjen Beelen C2 24-9-1999 

Michiel Mol E5 25-9-2002 

Bram Berens B3 25-9-1997 

Mirthe Merkus MC1 26-9-1998 

Ilias Ouarrich D4 26-9-2000 

Liam Verkerk D4 27-9-2000 

Willem Verhagen E5 28-9-2002 

Sanny Tecklehaimanot C4 29-9-1998 

Gijs Wispelwey D1 29-9-2000 

Ye Linde Verlaan F6 30-9-2004 

Verjaardagen deze week 

 

 

 

 

 

 

 Welke ex-voetballer is nu trai-

ner van Heerenveen? 

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Stadion Galgenwaard 
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CJVV A1 Nieuw Utrecht A1 1-5 

CJVV A2 Nieuwland A3 6-1 

CJVV B1 VVZ ‘49 B1 2-7 

CJVV B2 Nieuwland B3 2-12 

TOV B2 CJVV B3 1-10 

Vliegdorp B1 CJVV B4 7-2 

Spakenburg  C2 CJVV C1 0-6 

Sv Baarn C1 CJVV C2 8-1 

Laren C2 CJVV C3 2-8 

CJVV C4 Sv Baarn C3 1-6 

CJVV C5 Eemnes C2 8-0 

CJVV D1 DOSC D1 2-3 

CJVV D2  IJsselmeervogels D2 6-1 

Kwik D3 CJVV D3 6-1 

Hooglanderveen D5 CJVV D4 2-3 

CJVV D5 Kwik D4 0-5 

CJVV D6 Hoogland D7 0-12 

CJVV D8 VVZ ‘49 D5 6-3 

CJVV E1 So Soest E2 7-3 

CJVV E2 Hooglanderveen E11 4-1 

Amsvorde E2 CJVV E3 4-7 

CJVV E4 Vliegdorp E1 1-5 

Hoogland E9 CJVV E5 14-1 

CJVV E6 Nieuwland E7 4-6 

CJVV E7 Hooglanderveen E11 4-1 

VVZ ‘49 E5 CJVV E8 22-2 

CJVV E9 Roda ‘46 E14 3-1 

Roda ‘46 E16 CJVV E10 6-0 

VRC F1 CJVV F1 0-1 

So Soest F2 CJVV F2 7-0 

CJVV F3 So Soest F3 1-3 

CJVV F4 So Soest F5 7-5 

Saestum F5 CJVV F5 9-0 

CJVV F6 De Bilt F7 3-1 

CJVV JG1 Nunspeet JG1 3-5 

Schalkwijk MA1 CJVV MA1  

Hooglanderveen MB2 CJVV MB1 1-3 

Achterveld MC1 CJVV MC1 9-0 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

Deze week alleen de toto van de C3: 

Wedstrijd C3  

CJVV 1 - Loosdrecht 1 2  

Feyenoord - NAC 1  

Ajax - FC Twente 1  

FC Utrecht - Vitesse 2  

VVV - PSV 2  

AZ - RKC 3  

Wedstrijd F2 A2 Uitslag 

Nita 1 - CJVV 1 2-3 0-2 2-2 

NAC - AZ 0-2 0-2 2-1 

PSV - Feyenoord 3-1 1-3 3-0 

FC Twente -  SC Heerenveen 4-1 2-2 1-0 

ADO - Ajax 0-5 0-3 1-1 

Roda JC - FC Utrecht 2-1 1-3 0-1 

Uitslagen vorige week (3 punten voor goede uitslag, 

1 voor de toto). 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant 5 

F2 2 

A2 1 


